


ـوالحی هـُ



والتر، تونیسرشناسه
Walter, Tony

مرگ و مدرنیته: مجموعه مقاالت تونی والتر/ ترجمه هاجر قربانی.عنوان و نام پدیدآور

تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  ،   ۱۳۹۶.  مشخصات نشر

۳۱۳ ص.   ؛   ۵/۱۴×۵/۲۱ س م.  مشخصات ظاهری

۲-0۶۵-۴۵۲-۶00-۹78شابک

فیپاوضعیت فهرست نویسی

کتاب حاضر گردآوری و ترجمه مجموعه مقاالت اثر تونی والتر است.یادداشت

مجموعه مقاالت تونی والتر.عنوان دیگر

مرگ -- جنبه های اجتماعیموضوع

Death -- Social aspectsموضوع

Deathموضوع

سوگواری هاموضوع

مرگموضوع

Mourning customsموضوع

قربانی، هاجر،   ۱۳۶۴ -  ، مترجم شناسه افزوده 

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات شناسه افزوده 

Institute for Research of Culture, Art and Communication شناسه افزوده 

   ۱۳۹۶ ۴م۲و/  HQ۱07۳  رده بندی کنگره 

۴۶7۱۵۶0شماره کتابشناسی ملی  ۳0۶/۹  رده بندی دیویی 



فرهنگ و جامعه



ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
نویسنده: تونی والتر
مترجم: هاجر قربانی

طراح جلد: هاجر قربانی
صفحه آرا: وحید لنجان زاده

نوبت چاپ: اول-مرداد ۱۳۹۶
شمارگان: ۳00 نسخه
قیمت: ۱۵0000 ریال

شابک:      ۹78-۶00-۴۵۲-0۶۵-۲   

همه حقوق این اثر برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.
در صورت تخلف، پیگرد قانونی دارد.

نشانی: تهران، پایین تر از میدان ولی عصر)عج(، خیابان دمشق، شماره ۹،پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
Email:nashr@ricac.ac.ir 888۹۳07۶ :صندوق پستی: ۶۲7۴- ۱۴۱۵۵.تلفن: 88۹0۲۲۱۳ . دورنگار



تونی والتر

ترجمۀ
هاجر قربانی

مرگ و مدرنیته





پیشگفتار مترجم    ......................................................................         ۱
پیشگفتار مؤلف بر ترجمۀ فارسی    ..................................................         ۵

جامعه شناسی مرگ    ...................................................................      ۱۱
ماتم و فرهنگ: یک فهرست بررسی    ...............................................      ۴۱
رسانه های ارتباطی و مردگان: از عصر سنگ تا فیسبوک    .......................      ۵۵
مواجهۀ بدون سنت با مرگ    .........................................................      87
چرا کشورهای مختلف مرگ را به صورت مختلف مدیریت می کنند؟    .........    ۱0۹
عزاداران جدید، عزاداران قدیم    .....................................................    ۱۴۳
هجده راه برای دیدن بدن مرده    .....................................................    ۱7۳
سکوالرشدن    ..........................................................................    ۱8۹
چگونه انسان های در حال مرگ یا عزاداری با هنر رابطه برقرار می کنند؟    .....    ۲۱۹

فهرست منابع    .........................................................................    ۲۶۱
نمایه    ...................................................................................    ۳07

فهرست مطالب





استاد  والتر،  تونی  از مطالعاِت  این مجموعه مقاالت بخش کوچکی 
مرگ پژوهِ انگلیسی، در حوزۀ مرگ و با رویکرد علوم اجتماعی هستند. 
والتر در اواسط دهۀ ۱۹80 میالدی سه کتاب در حوزۀ بیکاری و امنیت 
اجتماعی به  نگارش درآورد؛ اما، پس ازآن، بیش از بیست سال می شود 
که به نوشتن و مطالعه در حوزۀ مرگ در جوامع مدرن مشغول است. 
مراسم تشییع جنازه، اعتقادات پس از مرگ، سوگ شخصی، عزاداری 
عمومی، بقایای انسانی در موزه ها، گفتمان جدید از معنویت و مرگ در 
رسانه های خبری و اجتماعی ازجمله موضوعاتی بوده که او در طول این 

زمان به مطالعه و پژوهش در باب آن ها پرداخته است.
من این مقاالت را به این دلیل انتخاب کردم که موضوعاتشان همگی 
از موضوعات اصلی و پایه ای در مطالعات مرگ هستند و می توانند به 
مثابۀ یک راهنما در مطالعاتِ کلیدی مرگ در ایران در نظر گرفته شوند. 
به صورِت  مجموعه  این  مقاالِت  ترتیِب  اشاره کنم که  باید  همچنین 

گاه شمارانه چیده شده است: از اواخر قرن بیستم تا سال های اخیر.
درمورد عنوان کتاب باید گفته شود که ابتدا مرگ در فرهنگ مدنظر 
من بود. اما با نظارت اساتید بهتر دانسته شد که این کتاب با عنوان 
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ُنه  این جستار  ارائه شود.  آکادمیک  به جامعۀ  و مدرنیته  مرگ  کلی ترِ 
پژوهش را دربر دارد که در انتخاب آن ها با خود مؤلف، تونی والتر، 
و  هنر  فرهنگ،  تا  مرگ  پژوهش  ادبیاتِ  از  و  است  شده  مشورت 
ارتباطات را در بر می گیرد. عالوه بر این، در این ترجمه الزم بوده که به 
واژگاِن تخصصی توجه ویژه شود. ترجمۀ کلمات تخصصی باتوجه به 
دانشنامۀ مرگ و مردن، اثر دانا. ِکی َکِسل )۲00۵(، و توصیفاتی که او 
از واژه های تخصصیِ مرگ ارائه داده است، انتخاب شد. اتفاقًا باید 
عنوان کنم که این تعاریف با تعاریف والتر، در یکی از آثار ترجمه شدۀ 

حاضر در این مجموعه، نیز همخوانی دارد. 
با نحوۀ نگارش و همچنین  ارتباط  به نکته ای مهم در  باید  نهایتًا 
ثقیل بودِن متن این کتاب اشاره کنم. مقاالِت این کتاب کاماًل تخصصی 
به  خالصه ترین  تحلیل هایش  در  موارد مؤلف  از  بسیاری  در  هستند. 
است.  استفاده کرده  اجتماعی  علوم  نظریاِت  از  شکل  فشرده ترین  و 
این کتاب در معنای دقیِق کلمه تخصصی به شمار می رود و خواننده 
آشنایِی نسبی ای  به مباحث و رویکردهای نظرِی جامعه شناختی  باید 
داشته باشد. بر همین اساس ممکن است برخی خوانندگان و مخاطباِن 
عالقه مند به مطالعاتِ مرگ با ابهاماتی در فهِم این کتاب مواجه شوند. 
همچنین در مواردی مؤلف توضیح یا نقِد یک مقاله یا یک کتاِب دیگر 
به  منجر  این خود  است که  در یک جمله گنجانده  بسیار مختصر  را 

دشواری در فهِم منظوِر والتر و منظوِر آن پژوهِش مدنظرش می شود.
با این اوصاف تمام تالِش من این بوده است که در وفادارانه ترین 
شکل متن را از زباِن اصلی به فارسی برگردانم. متنی که به بریتانیایی 
معنایِی  باِر  می تواند  آن  به  مطلبی  اضافه کردِن هرگونه  و  نوشته شده 

اصلی ای که والتر درنظر داشته است را تغییر دهد. 
اگر دغدغه و اشتیاق خودم را پس زنم و به اطرافم نگاه کنم بدون 
شک پاگذاشتن در این راه علمی را مدیون جبار رحمانی خواهم بود. 
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صبر و سعه، اخالق علمی، راهنمایی های پیوسته و پشتیبانی و حمایت 
ایشان ستودنی است و امیدوارم که همیشه و در همه جا این زحمات در 
ذهنم حک شده باقی بماند. سپاس ویژه از پروفسور تونی والتر، استاد 
مطالعات مرگ در دانشگاه بث۱ انگلستان، که نه تنها در ارتباط هایش  با 
من هیچ گونه تلخ کامی ای مشاهده نشد، بلکه با اشتیاق من را پذیرفت 
و پیشگفتاری برای این مجموعه آماده و ارسال کرد. دغدغه و اشتیاق 
من و حمایت علمی استاد در دوران آموزشی ام ثمربخش نمی بود اگر 
قهرمانان حاضر در خانواده ام از من حمایت نمی کردند. سپاس از مادر 
و پدرم که در این چند سال اخیر دوری من را تحمل کرده اند. برادرم 
بهره  نزدیکشان  از حمایت های دور و  غفار و خانواده اش که همیشه 
بدون شک  هستم که  عزیزم  فریبای  و  سام  قدردان  درنهایت  برده ام. 
به اندازۀ مادر و پدرم به من مهربانی عطا کردند و حامی اصلی من در 
آموختن و رشدکردن بوده اند. اگرچه مجالی نیست تا نام همۀ دوستان 
و عزیزانی که همیشه من را همراهی کرده اند به  نگارش درآورم، اما یاد 
کردن از بهرنگ نیک آئین، دوست و همراِه علمِی من، الزامی است. او 
در نهایِت صداقت ترجمه را به دقت خواند و در ویرایش و برداشتِن 

سدهای نگارشِی این کتاب نقش بسزایی داشت. 
  اگرچه مرگ کماکان در فرهنِگ هر جامعه ای تابویی سخت است 
و کنش های متفاوتی را، بسته به فرهنگ های مختلف در مواجهه با آن، 
در پی دارد و نتیجتًا جوامع آکادمیک، به خصوص ایران، را از پژوهش 
دربارۀ آن فراری و گریزان ساخته است، اما امیدوارم که در سال های 
آتی تألیف های متعدد و روشمند، به جای ترجمه های پی درپی، از سوی 
جامعۀ  به  زمینه  این  در  علمی  دغدغه مندان  باالخص  و  عالقه مندان 
کادمیک ایران و دیگر نقاط دنیا اهدا شود. بدون شک پس از چاپ  آ
این اثر، به عنواِن اولین ترجمۀ منتشر شدۀ من در دوراِن دانشجویی در 

1. Bath
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علمی  بزرگان  و  دوستان  انتقادات  و  نظرات  از  ایران،  علمی  فضای 
به مثابۀ یک کالس آموزشی استفاده خواهم کرد و در زندگی علمی ام 
با همۀ  این مجموعه مقاالت،  امیدوارم ترجمۀ  به  کار خواهم بست. 
کاستی ها و کم تجربگی هایم، بتواند زمینه ای را برای آشنایی پژوهشگران 
با آثار علمی روشمند و باالخص آثار تونی والتر فراهم آورد و دیگران 
را به مطالعه و پژوهش صحیح در این حوزه، یعنی مرگ، ترغیب کند.

هاجر قربانی
زمستان ۱۳۹۵



مرگ سراغ همۀ انسان ها می آید، اما آنچه موجب مرگ انسان ها می شود 
و اینکه چگونه آن ها با مرگ دست وپنجه نرم می کنند در طی زمان  تغییر 
پیدا کرده و همچنان در حال تغییر است. مقاله هایی که در این کتاب 
مجدداً چاپ می شوند به دنبال بررسی چگونگی مدیریت مرگ و مردن 
در جوامع مدرن، چگونگی تفاوت این موضوع در کشورهای مختلف 
و چگونگی تداوم این تغییرات در پاسخ گویی به ]موضوعاتی[ همچون 

سکوالرشدن و تکنولوژی جدید هستند.  
آموختند که چگونه حیوانات را  انسان ها  وقتی هزاران سال پیش 
اهلی کنند و محصوالت کشاورزی را به  دست آورند، یک جانشینی را 
با زندگی در کنار حیواناتشان و در کنار یکدیگر آغاز کردند. بنابراین 
نابرابری های ثروت  بیماری های عفونی شایع تر شدند. در پی آن نیز 
]شکل گرفت[ و ـ آنطور که برخی استدالل کرده اند ـ پدیدآمدن تکریم و 
ستایشِ اجداد و آرامگاه های به یادماندنی ای که در آن افرادی از منزلت 
اجتماعی باال که در طول زندگی سزاوار احترام بودند، بعد از مرگ نیز 
همچنان شایستۀ این احترام باقی ماندند. و سپس با توسعۀ اولین شهرها 
در جهان باستان اولین کارشناسان مرگ نیز ظاهر شدند؛ کشیش هایی 

پیشگفتار مؤلف بر ترجمۀ فارسی
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که ادعا می کردند از زندگی پس از مرگ و چگونگی به دست آوردن آن 
گاه هستند. بنابراین تخصصی شدن موضوع مرگ در جهان باستان آغاز  آ

شد.  
مرگ،  جدید  از[ کارشناسان  ]گروهی  مدرن،  جهان  در  اخیراً، 
آمده اند.  به  وجود  دیگر متخصصان سالمت،  و  پزشکان  به خصوص 
مرگ در دنیای مدرن تبدیل به موضوعی پزشکی، عقالنی و بوروکراتیک 
شده است. هنگام مریض شدن، بیشتر مردم مدرن ابتدا به دکتر و سپس 
به عنوان راِه چارۀ بعدی به یک عاِلم دینی مراجعه می کنند. در بسیاری 
از کشورهای مدرن، هر مرگ باید از فرایندهای عقالنی و بوروکراتیک 
عبور  کند تا به گواهی فوت برسد و این گواهی فوت باید شامل یک 
دلیل پزشکی باشد- در رویداد مرگ ساختارشکنی ای شده است، بدین 
صورت که در گذشته آن را مشّیِت الهی می دیدند، اما امروزه صدها 
و کوره های جسدسوزی  می آورند. گورستان ها  آن  برای  پزشکی  دلیل 
مطابق با اصول سالمت عمومی طراحی شده اند که بیش از، یا به جای، 
توجه به حیاتِ پس از مرگِ متوفا، سالمت زندگان را تضمین می کند. 
]مثالً[ ممکن است بخش هایی از بدن مرده برای تحقیقات پزشکی یا 
به عنوان پیوند اعضا در جراحی استفاده شود. دانش علمی درمورد ماتم 
توسط روان پزشکاِن دارای صالحیت پزشکی به صورت وسیعی توسعه 
یافته است. مردن، مرگ و ماتم تمامًا عقالنی و پزشکی و تخصصی 
باورهایی که توسط کارشناسان  و  آیین ها  با  اوقات  شده اند که گاهی 

دینی تبلیغ می شوند در تضادند یا آن ها را تکمیل می کنند. 
بااین حال، الزاماً، هر کشورِ مدرنی مرگ را به یک شکل مدیریت 
نمی کند. تفاوت های قابل توجهی بین خدماِت سالمِت ملِی انگلیس و 
پزشکی خصوصی آمریکا، تفاوت هایی بین کشورهایی که مرگ آسان را 
قانونی کرد ه اند و کشورهایی که این قانون را ندارند، تفاوت هایی بین 
کشورهایی مانند ژاپن و ایرلند که ممکن است صدها نفر در مراسم 
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ممکن  انگلیس که  و  شرکت کنند  معمولی  سالمند  یک  تشییع جنازۀ 
است تنها ده یا دوازده نفر حضور داشته باشند، وجود دارد. دلیل این 
تفاوت ها چیست؟ بخشی مذهب، بخشی فرهنگ، بخشی تاریخ ملی، 

قانون ملی و نهادهای ملی.
ابتدا مذهب. در آسیای شرقیِ متأثر از کنفوسیوس، تکریم نیاکان 
همچنان توسط مردم شهری مدرن انجام می شود، درحالی که در اروپا 
و آمریکای متأثر از مسیحیت، تکریم نیاکان مدت هاست که به واسطۀ 
پرستش شود  باید  تنها خدا  توضیح که[  این  ]با  یکتاپرستان  آموزش 
کم رنگ شده است. هنوز در مسیحیت تفاوت هایی، برای مثال بین 
بسیاری از کاتولیک ها که وابستگان متوفا را به عنوان قدیسینی قلمداد 
می کنند که می توان به درگاهشان دعا کرد و برخی پروتستان ها که هیچ 
واسطه ای بین خدا و بندگان قرار نمی دهند، وجود دارد. در ادیان دیگر 
هم چنین تفاوت هایی وجود دارد. همچنین اینکه چگونه هر مذهب 
در بستر مرگ عمل می کند به جغرافیا و فرهنگ بستگی دارد: مراسم 
است،  متفاوت  بسیار  آمریکا  و  بریتانیا  در  پروتستان ها  تشییع جنازۀ 
همان گونه که مسلمانان در مصر و بالی ]متفاوت[ عزاداری می کنند، یا 

آنچه بودائیان نپال در مقایسه با بودائیان تایلند انجام خواهند داد. 
فرهنگ ها  برخی  دارد.  اهمیت  فرهنگ  دوم  مرحلۀ  در  بنابراین 
انگلیسی زبان  کشورهای  از  بسیاری  هستند.  دیگران  از  فردگرایانه تر 
بسیار فردگرا هستند، که برای مثال در دوراِن پیری و بعدازآن گزینه های 
شخصی و استقالل فردی را ترغیب و تشویق می کنند. بیشتِر فرهنگ های 
جمع گرا، مانند ایتالیا یا مائوری نیوزیلند، نه خودِ فردِ در حالِ مرگ را، 
بلکه خانواده را برای انتخاِب گزینه های مراقبِت پایاِن زندگی در نظر 
می گیرند. فرهنگ های متفاوت ممکن است بیشتر نگاهشان به تصمیم 

پزشک باشد.
افکار فرهنگی متفاوت  میان  تناقض  امکان  در هر جامعۀ مدرن، 
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وجود دارد، برای مثال، ایدۀ توسعۀ اقتصادی حکایت از این دارد که 
آینده در دست جوانان است نه سالمندان و نه مردگان؛ بنابراین سوگواران 
باید از مردگان جدا شوند و حرکت کنند. اما یک ایده آِل رمانتیک هم 
وجود دارد که در قرن نوزدهم در واکنش به انقالب صنعتی ظهور کرد 
که ]بیان می کند[ عشق همیشگی است؛ در این نگاه رمانتیک پیوند با 

مردگان فراتر از قبر ادامه پیدا می کند.
سوم اینکه، هر ملتی تاریخ، قوانین و نهادهای خود را دارد. شرایط 
از  ملت  یک  رهایی  به  منجر  انقالب ها که  و  جنگ ها  زمان  و  دقیق 
فئودالیسم یا مستقل شدن از استعمار می شود می تواند عمیقًا بر اینکه 
برابر  در  صبور  سکوالر،  بی پروایی  به طور  موجود  »مدرِن«  وضعیت 
ادیان، یا مرتبط به یک دیِن مشخص است و اینکه به رهبران مذهبی 
جایگاه مرفه در کشور داده می شود تأثیر بگذارد. این می تواند بر قوانین 
سقط، مرگ آسان، اعدام، دفن یا اهدای عضو تأثیر بگذارد. به همین 
ترتیب، همان طور که یک ملت مدرن می شود کنترل بر امور دفن و/یا 
سوزاندن جسدِ مردگان می تواند توسط مؤسسات مذهبی انجام  شود یا 

به شهرداری یا مشاغل خصوصی سپرده  شود.
مراقبت  مانند  اندیشه هایی  شامل  جهانی شدن  نیروهای  به عالوه، 
تسکینی، بهره های اقتصادِی ارائه دهندگاِن خدماِت پزشکی و سالمتی، 
و بازار جهانِی اعضای بدن نیز وجود دارند. اما هرکدام از این ها در 

کشورهای مختلف متفاوت عمل می کنند. 
ارتباطات، که  فناورِی  است،  به خصوص  مطرح  فناوری  سپس   
همیشه در حال پیشرفت است. انقالب دیجیتال در مرگ و بعدازآن 
هم بر ما اثر می گذارد. ایمیل ها و اسکایپ می توانند وابستگاِن دور از 
یکدیگر را در کنار فردی که در بستر مرگ است، گرد آورد. عزاداری 
وقتی که  به خصوص  آفالین،  عزاداری  با  متقابل  در کنش های  آنالین 
فامیل ها در قاره های مختلف پراکنده شده اند، صورت می گیرد. مراسم 
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ازطریق  ندارند  امکان حضور  برای کسانی که  را می توان  تشییع جنازه 
اینترنت پخش کرد؛ و عالئم خوِد دیجیتالِی ما ممکن است تا مدت ها 
پس از نابودی طبیعی بدن های ما ادامه پیدا کند. اکنون مرگ نه تنها در 

بهشت و خاطرات ما بلکه در فضای مجازی هم خانه می کند. 

تونی والتر ۱
می ۲0۱۶

1. http://www.bath.ac.uk/sps/staff/tony-walter/ 


